Státní zdravotní ústav
Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

48. konzultační den
který se koná dne 15. listopadu 2012
v SZÚ, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, velká posluchárna v budově č. 11

Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti
Program
10.00–10.05
10.05–11.50

Zahájení (Dlouhá B., SZÚ)
Novely nařízení REACH (Fuchs A., SZÚ)
Novely nařízení CLP (Trávníčková Z., SZÚ)

11.50–12.00

Nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich
používání (Kučera T., MZ)
Novely zákona č. 326/2004 Sb. (Hornychová M., SZÚ)
Letecká aplikace přípravků na ochranu rostlin (Trávníčková Z., SZÚ)
Diskuse

12.00–13.00

Přestávka na oběd

13.00–13.15
13.15–14.10

14.30–14.45

Informace o registrovaných látkách v ECHA (Fuchs A., SZÚ)
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a návrh další novely (Hornychová M., SZÚ)
Činnost pracovníků OCHB SZÚ v orgánech EU:
• Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat - sekce pro přípravky
na ochranu rostlin - rezidua pesticidů (Krpešová N., SZÚ)
• EFSA – expertní pracovní skupina pro pesticidy - mikroorganismy
(Skácel P., SZÚ)
• Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci
(SCOEL) (Hornychová M., SZÚ)
• Odborný meeting zástupců příslušných orgánů členských států – biocidy
(Mikoláš, J, SZÚ)
Problematika nanomateriálů z pohledu nadnárodních předpisů a norem
(Křečková V., SZÚ)
Reklasifikace a doklasifikace závazně klasifikovaných chemických látek
(Fuchs A., SZÚ)
Ohlédnutí za činností Oddělení chemické bezpečnosti SZÚ v čase (Dlouhá B., SZÚ)

14.45–15.00

Diskuse

14.10–14.20
14.20–14.30

Vedoucí akce: MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., tel. 267 082 625, e-mail: mhornych@szu.cz
Přihlášky je možno vyplnit on-line na:
http://www.szu.cz/kalendar/konzultacni-den-chemicka-bezpecnost-na-pracovisti
Případně je možno přihlášku s uvedením jména a data narození zaslat na adresu: registrnzp@szu.cz.
V rámci celoživotního vzdělávání je akce určena pro lékaře a pro nelékařské zdravotnické pracovníky,
jejichž obor činnosti se týká oblasti pracovního lékařství.
Akce je zapsána v registru akcí, k nimž Společnost pracovního lékařství ČLS JEP poskytla souhlasné stanovisko
pro zařazení do kreditního systému celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků,
pod číslem 132/2012 (4 kredity)
a bude zapsána v Centrálním registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK (5 kreditů).
Manipulační poplatek 350 Kč bude vybírán v pokladně SZÚ v přízemí budovy č. 11.

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc., v.r.
předseda SPL ČLS JEP
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vedoucí CHPPL SZÚ

